Informe de projecte executat
Control de l’erosió a dos drenatges de la urbanització Sol i Aire
a Sant Cugat del Vallès
Autor del projecte: Naturalea

Execució: Naturalea

Client: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Inici i finalització: Octubre-novembre 2015

Urbanització Sol i Aire
Sant Cugat del Vallès

INTRODUCCIÓ
A la urbanització de Sol i Aire a Sant Cugat del
Vallès hi havia dos drenatges amb problemes
d’erosió que afectaven infraestructures com un
sistema de depuració terciari i una pista transitable.
Les actuacions que s’han realitzat tenen l’objectiu
d’estabilitzar els talussos i evitar la pèrdua de sòl,
utilitzant tècniques permeables i al màxim
d’integrades al medi.
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Millora de dos drenatges a Sol i Aire, Sant Cugat del Vallès Oct·Nov 2015

1. Actuacions
1.1 Drenatge a la sortida de la cuneta de la carretera
L’aigua que es recull de la cuneta formigonada de la carretera va parar a un drenatge. Aquest,
després de la construcció de la cuneta de formigó (menys rugositat, nul·la infiltració, més velocitat i
més cabal) va començar a patir fenòmens d’erosió importants.
Les actuacions realitzades són les següents:
A la sortida del tub de la cuneta de la carretera s’ha realitzat un ressalt hidràulic. L’estructura consta
de dues plataformes de 3x3m amb un canvi de desnivell d’entre 1,5 i 2m cada una.
A continuació del ressalt s’ha instal·lat geomalla permanent tipus C350 Vmax. La geomalla permet fer
una transició de l’aigua més gradual entre l’estructura de pedra i el terreny sense protegir. S’ha
sembrat per sota la geomalla per augmentar la velocitat de revegetació de l’espai i reforçar la
consolidació. També s’han sembrat tots els talussos generats amb l’actuació i s’han instal·lat feixines
de branca seca per evitar l’aparició de xaragalls continus al llarg de tot el talús.
Amb l’actuació realitzada es dissipa l’energia de l’aigua canalitzada abans de l’entrega al talús i per
tant els efectes erosius de l’aigua sobre el terreny seran molt menors.

Abans i després de l’actuació
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Abans i després de l’actuació
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Imatges del ressalt hidràulic amb el talús adjacent on s’ha sembrat i instal·lat una feixina

Imatges del procés de construcció del ressalt i de la sembra

A la base del drenatge s’ha construït un dic per a la retenció del sediments. Aquest s’ha realitzat amb
blocs de pedra per poder augmentar l’alçada i mantenir la resistència.

Abans i després de l’actuació.
Es pot veure com després d’una pluja forta ja no s’ha arrossegat material per sota el dic.
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1.2 Drenatge amb final a la depuradora
L’objectiu de l’actuació ha estat el de revegetat el talús després de les obres de construcció del
clavegueram fins la depuradora terciària. Deixar el terreny sense protegir implicava generar un espai
fàcilment erosionable on la terra transportada podia anar a parar dins l’estructura de la depuradora.
Les actuacions en aquest punt van encaminades a l’acceleració del procés de vegetació de la zona
perquè sigui la vegetació la que retingui el sòl i naturalitzi l’espai.

1.2.1 Instal·lació de feixines i plantació
S’han instal·lat feixines de brancatge de manera transversal al drenatge per trencar la força de
l’aigua, retenir material darrera i evitar que es segueixi transportant material fins la depuradora. Per
altra banda, s’han instal·lat feixines i brancatge més gruixut al canal més profund que ja havia
erosionat l’aigua. No evitarem que l’aigua passi pel punt més baix, però si que aconseguirem que el
procés erosiu no augmenti.
Darrera les feixines s’han plantat espècies arbòries i arbustives. Aquestes podran desenvolupar-se
correctament ja que el sòl on estan disposades està fixat per les feixines i per tant és estable. S’ha
plantat Pistacea lentiscus, Viburnum tinus, Cornus sanguinea, Prunus spinosa, Quercus ilex subs.
ilex i Quercus pubescents.
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Abans i després de l’actuació

1.2.2 Construcció d’un entramat a la base
S’ha construït un entramat a la base del drenatge. L’entramat permet retenir la poca terra que pugui
arrossegar-se i estructura una massa important de vegetació, que un cop desenvolupada, podrà
assegurar la retenció de la terra del talús superior.
L’entramat està peraltat de manera que l’aigua es concentri per un punt i vagi cap a la cuneta de
drenatge paral·lela al camí.
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Procés de construcció de l’entramat
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2.2.3 Protecció de la base de la tanca
L’actuació consisteix en la protecció de la base de la tanca mitjançant troncs. Aquesta actuació, a la
vegada, permet una millora estètica global del conjunt del recinte.

Abans i després de l’actuació
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Imatges de detall de l’estructura de troncs a la base de la tanca

PARAULES CLAU: Drenatges, dissipació d’energia, estabilització de talussos, erosió.
TÈCNIQUES APLICADES: Ressalt hidràulic, feixina de branca seca, entramat, palissada,
plantacions.
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